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H I R D E T É S

A BIZONYTALAN KEZDÉS UTÁN SZEPTEMBER VÉGÉIG TART A NYÁRI TURISZTIKAI IDÉNY ROMÁNIÁBAN

Koronahatás: ősszel is nyaral a lakosság
A belföldön utazók már 
eddig is több mint 23 ezer 
vendégéjszakát foglaltak le 
szeptemberre. A kedvenc 
üdülőhelyek közé a Feke-
te-tenger és a gyógyfürdők 
sorolhatók.

 » B. E.

A nyári turisztikai szezon 
idén szeptember végéig 
tart – vetíti előre legfris-

sebb elemzésében a Travelminit.
ro szállásfoglaló oldal. Mint a 
szállásközvetítőnek a Króniká-
hoz eljuttatott közleménye em-
lékeztet, a koronavírus-járvány 
miatt a hatóságok által előírt kor-
látozások következtében az idei 
nyári szezon elég bizonytalanul 
indult. Mindezek ellenére, a fog-
lalásoknak és a belföldi üdülés 
iránti növekvő érdeklődésnek 
köszönhetően a szezon szeptem-
ber végéig tart – irányítja rá a fi -
gyelmet a Travelminit.

A jó időnek köszönhetően a 
legtöbben továbbra is a Feke-
te-tenger partjára vagy a für-
dőhelyekre vágynak. Így a leg-
keresettebb belföldi célpontok 
szeptemberben a tengerparton 
húzódó üdülőhelyek, amelyeket 

szorosan követnek az olyan für-
dőhelyek, mint Szováta, Parajd 
vagy Herkulesfürdő. Egyéb ked-
velt célpontok az olyan nagyvá-
rosok, mint Brassó, Kolozsvár, 
Nagyszeben.

Az ősz első hónapjára már 
több mint 23000 vendégéjszakát 

jegyeztek, a szakemberek pedig 
a foglalások számának 10-30 
százalékos növekedésére számí-
tanak a hónap végéig.

A Travelminit.ro oldalon jegy-
zett foglalások alapján szeptem-
berben a szállás átlagára 96 lej/
fő egy éjszakára.  A legtöbb fog-

lalás pároktól illetve gyermekes 
családoktól érkezik, egy 3 éjsza-
kás foglalás átlagos költsége pe-
dig 1051 lej egy 2 felnőttből és 1-2 
gyermekből álló család számára. 
Másfelől a szeptemberben utazó 
párok átlagosan 758 lejt fognak 
költeni egy 3 éjszakás foglalásra.

A tengerpartra és a fürdő-
helyekre szóló üdülések vala-
mivel költségesebbek, mint a 
hegyvidékre vagy a turizmus 
szempontjából látogatott váro-
sokba szóló foglalások. Így egy 
3 éjszakás hegyi üdülés átlagá-
ra a Prahova-völgyben 1093 lej/

3 fő, illetve egy 3 éjszakás városi 
foglalás átlagára 729 lej/3 fő az 
olyan városokban, mint Kolozs-
vár, Szeben, Segesvár vagy Bu-
karest.

A tengerpartra foglaló hazai 
utazók átlagosan 1195 lejt fognak 
fi zetni szeptemberben 3 főre, 4 
éjszakára. A fürdőhelyek főként 
a szeptemberre foglaló utazók ér-
deklődését keltették fel, ezeknél 
4 éjszaka 3 főre átlagosan 1170 
lejbe kerül.
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Toplistán. Többek között Szováta is népszerű a szeptemberben nyaralók körében

 » A tengerpartra utazók 
átlagosan 1195 lejt fi zet-
nej a kései nyaralásért 
szeptemberben 3 főre, 4 
éjszakára. A fürdőhelyek 
főként a szeptemberre 
foglaló utazók érdeklődé-
sét keltették fel, ezeknél 
4 éjszaka 3 főre átlagosan 
1170 lejbe kerül. 




